
 

Starosti děti bolí 

Pětiletý Davídek k nám přichází s maminkou na doporučení pediatra. Maminku už 

téměř měsíc trápí starosti o syna, protože Davídek má potíže se stravováním, přestože byl 

vždycky velký jedlík. Chlapec má problém s jezením tuhé stravy, té se vyhýbá, mamince 

sděluje, že se mu jídlo špatně polyká, po jídle navíc často zvrací. Jeho jídelníček se v současné 

době zredukoval na přesnídávky a polévky. Maminka má o Davídka strach. Pečlivý dětský lékař 

chlapce důkladně vyšetřil a také zaslal na potřebná specializovaná vyšetření mimo svou 

odbornost. Fyziologická příčina potíží Davídka byla vyloučena. Zasvěcený pan doktor tedy 

odkazuje maminku na naši organizaci Dům tří přání a naše pracoviště Centrum rodinné terapie 

Horizont. Zde mapujeme situaci a společně s rodinou hledáme způsoby, jak pomoci Davídkovi, 

aby mu bylo lépe. Ke spolupráci si přizýváme i další členy rodiny Davídka. Máme totiž 

zkušenost, že zapojení celé rodiny je v případech, kdy má jeden z jejich členů nějaké trápení 

nebo potíž, velmi užitečné. Starosti jednotlivce se zpracovávají a posouvají k řešení mnohem 

snáz a intenzivněji. 

Během jednotlivých sezení rozkrýváme v nedávné rodinné historii náhlou a velmi 

bolestnou ztrátu maminčina otce, Davídkova dědečka. Přestože by se zdálo, že Davídka odchod 

dědy nijak nezasáhl, opak je pravdou. Jak je známo, děti jsou velmi vnímavé. Davídek 

spoluprožíval s maminkou její bolest, aniž by toto sama maminka byla schopná rozeznat. 

Úzkost z prožívaného se potom u chlapce manifestovala potížemi s jídlem. 

Děti nemají natolik vyvinutou schopnost verbalizovat své emoce jako my dospělí. 

V jiných aspektech vyjádření emocí jsou ale na druhou stranu zase velmi tvořivé. Velmi často 

vyjadřují emoce právě skrze tělo. Nejrůznější druhy bolestí – tak obvyklá bolest hlavy 

u děvčátek a bolest bříška u chlapců, zvýšení tělesné teploty, již výše zmiňované poruchy 

příjmu potravy, pomočování anebo jiné poruchy vylučování, kožní problémy a podobně se 

potom často objevují jako manifestace toho, že se ve světě dítěte něco děje.  

Děti navíc také často nemají dostatečnou kompetenci a moc vyřešit své starosti samy, 

což může způsobovat právě již zmíněné „pouštění“ emocí do těla anebo jejich potlačování 

projevující se somatizací.  

S rodinou Davídka se nám podařilo setkat se několikrát a to včetně dvou starších sester 

Davídka, jeho maminky a tatínka. Ukázalo se, že rodina je velmi soudržná a všichni, včetně 

obou sester chlapce, mají o něho starost a péči ve vícero ohledech. Davídek se tedy tímto 



nepřímo stal tím, kdo poukázal na fakt, že v rodině jako systému existují emoce, s nimiž by se, 

pro prospěch všech, mělo nějakým způsobem naložit. Jídlo a zacílení na něj rozhodně nebylo 

v terapeutickém procesu primárním tématem. Tematizovala se ztráta dědečka a mluvilo se 

o podobě ztráty každého z členů rodiny. Davídek si své emoce postupně zpracovával na 

symbolické rovině na herním pískovišti. Rodina se dále společně pustila do úvah, jak vrátit 

společnou radost do každodenních dní. Život rodiny se začal pomalu vracet do starých kolejí. 

A Davídek si brzy na to zase s chutí dal své oblíbené bramborové placky s džemem, které mu 

vždycky, tak trochu jako slavnostní jídlo, dělala maminka. Bylo to i její oblíbené jídlo z dětství, 

jehož přípravu ji, ještě jako malou holku, naučila Davídkova babička. 

Rodina Davídka pracovala společně s našimi terapeutkami velmi intenzivně na hledání 

souvislostí událostí, které problém ovlivňovaly. Všichni společně ušli velký kus cesty, což 

ovšem nebylo vůbec jednoduché. 

Rodina jako systém a vztahová síť je prostředím základního bezpečí každého z nás. 

Zároveň – a v případě dětí to platí dvojnásob – je prostředím, které akceleruje náš vývoj 

a spolupodílí se na našich životních změnách. Kolegové Vladislav Chvála a Ludmila Chválová 

Trapková, rodinní terapeuti zastávající tzv. psychosomatický pohled na mnoho zdravotních 

obtíží dětí i dospělých, ji dokonce nazývají „sociální dělohou“. Vliv rodinných vztahů a rodinné 

historie jako takové na vývoj somatických potíží vnímá tato liberecká terapeutická dvojice jako 

stěžejní. Úpravou rodinných vztahů pak lze, dle tohoto pohledu, podstatně zmírnit anebo 

dokonce odstranit symptomy různých tělesných potíží. 

V našem pojetí je rodina především prostředím, které je nezastupitelnou platformou 

akcelerace změn každého jednotlivce. Změny se zkrátka dějí rychleji a jde to lépe, když se 

do procesu úzdravy zapojí všichni Vaši významní blízcí.  

Centru rodinné terapie Horizont pomáhá tuto myšlenku a fakticky i služby rodinné 

terapie a poradenství realizovat nadace Komerční banky Jistota. Děkujeme za tuto podporu 

i možnost spolupodílet se a být svědky mnohých různorodých změn v životech našich klientů. 

A dnes už i David pomáhá mamince s plackami.. 
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Tento příběh je založen na skutečných událostech. Jména a některé reálie byly v zájmu 

ochrany klientů Domu tří přání změněny. 


